Selin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2020

Monitoimitalolle saatiin syksyllä ulkoliikuntavälineitä jotka asennettiin paikalleen talkoilla.

Toimintarajoitteita ja talon kunnostusta

Toimintavuosi alkoi vilkkaasti entiseen tapaan, mutta jo maaliskuussa iski koronapandemia ja pysäytti
kaiken yhteisen toiminnan. Torstaituvan kävijöistä ja tekijöistäkin suurin osa joutui yli 70-vuotiaiden
kotikaranteeniin.
Tilanteen helpottuessa kesän alussa kesäkahvilaa pidettiin keskiviikkona iltapäivisin kesä-heinäkuussa.
Tarjolla oli keittoruokaa ja leivonnaisia ikkunamyyntinä. Kahvila työllisti kaksi selkiläistä nuorta. Asiakkaina
kävi ilahduttavan paljon uusiakin kyläläisiä.
Elokuun lopulla aloiteltiin viikkotoimintaa perhekahvila ensimmäisenä ja 4H-kerho sekä venyttelyjumppa
seuraavina. Torstaitupakin ehti kokoontua kolme kertaa, kunnes taas rajoitteet sulkivat ovet.
Monitoimitalon puitteita kunnostettiin kuitenkin pitkin vuotta. Toistamiseen kyläavustajaksi saatu UlfJohan Virtanen kunnosti huolella ikkunapuitteita. Ruokasalin lattian kulunut muovimatto korvattiin
vinyylilaudoilla.
Kyläläisten liikuntamahdollisuudet paranivat uusien ulkoliikuntalaitteiden avulla. Kyläyhdistys sai toisaalta
poistetut laitteet edullisesti. Samalla saatiin kunnalta lisää vuokratonttia, jotta laitteille saatiin turvallista
käyttötilaa.
Isommista yleisötapahtumista vain kekri voitiin pitää syksyllä. Pidennetty aukioloaika antoi väljyyttä pihalla
liikkuville osanottajille, joita tuli ilahduttavan paljon.
Toimintavarojen hankintaan hiljainen vuosi teki suuren loven, kun arpajaiset ja isänpäivälounaan 30vuotisjuhla jäivät pitämättä. Vuokratuloa saatiin muutamasta talolla pidetystä perhejuhlasta.
Digitekniikkaa harjoiteltiin kesäkuisen Avoimet kylät-päivän pitämisellä verkossa.

KIINTEISTÖ JA YMPÄRISTÖ
Monitoimitalon kunnossapito kaikenikäisten kyläläisten kokoontumispaikkana on kyläyhdistyksen tärkeä
talkookohde. Suomen kylät ry:n Työtä kaikille-hankkeen välittämän palkkatuen avulla on saatu jo useana
vuonna työllistettyä kyläavustajia. Heidän päätehtävänään on monitoimitalosta huolehtiminen. Sen lisäksi
he avustivat myös kyläläisiä tilausten mukaan.
Veikko Keräsen työjakso päättyi huhtikuun lopussa. 18.5 saatiin työhön jo toistamiseen Ulf-Johan Virtanen,
jonka urakkana on ollut monitoimitalon ikkunoiden perusteellinen kunnostaminen. Ritta Starodumova
aloitti vuoden pestinsä kyläavustajana 3.8.
Monitoimitalon peltikaton vuotokohtien korjaukset teetettiin Peltityöt Kuula Oy:llä. Heiltä tilattiin myös
uudet ikkunapellitykset.
Ruokasalin lattiaan talkoiltiin loppuvuonna vinyylipinta.
Kyläyhdistyksen kunnalta vuokraamaan tonttiin saatiin lisää maata ulkoliikuntapaikan rakentamiseen.
Toisaalta poistetut aikuisten kuntoiluvälineet saatiin tukevasti paikoilleen jälleen talkoilemalla.
Moottorikelkan saamiseksi tehty hankeanomus toteutui vasta kertomusvuonna. Lumikelit olivat lyhyt ilo,
mutta keskikylällä päästiin kuitenkin hiihtämään.
KESÄKAHVILA
Koronatilanteen hellittäessä kesän alussa monitoimitalolla pidettiin keskiviikkoisin kesäkahvilaa. Tarjolla oli
keittoruokaa ja leivonnainen. Myynti tapahtui ikkunan kautta ja osa ostajista ruokaili pihalla, osa vei
ostoksensa kotiin. Aikuisen talkoolaisen kanssa työssä oli kaksi kunnan tarjoaman kesäsetelin avulla
palkattua selkiläistä nuorta.
Lähituottajien Reko-ryhmän myyjät olivat myös keskiviikkoisin kahdesti kuukaudessa monitoimitalolla.

VIIKKOTOIMINTA
Talven vilkas viikkotoiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien
vuoksi. Helpomman kesän jälkeen toimintaa aloiteltiin syksyn alkaessa, mutta melko pian jouduttiin
epämääräisen pitkälle tauolle.
Torstaitupa
Torstaitupa kokoontui talvella 10 kertaa, jolloin ruokailijoita oli yli 20. Koronan vuoksi yli 70-vuotiaat
määrättiin karanteeniin, jolloin suurin osa kävijöistä ja osa talkoolaisistakin joutui jäämään kotiin.
Syys-lokakuussa torstaitupaa pidettiin kolme kertaa pienellä joukolla, jonka jälkeen oltiin tauolla koko
loppuvuosi.
Perhekahvila
Perhekahvila kokoontui perjantaina aamupäivisin talvella 9 kertaa ja syksyllä 7 kertaa. Lasten ja
vanhempien lisäksi mukaan kutsuttiin eläkeläisiä ja muita kyläläisiä. Paikalla oli keskimäärin parikymmentä
osallistujaa.
Kirjasto ja lukupiiri
Kirjaston valikoima on edelleen kasvanut. Eteisen ja biljardihuoneen hyllyissä on runsas valikoima luettavaa
ja katsottavaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Lukupiiri kokoontui perjantaisin rajoitusten mukaan.

Liikuntaryhmät
Asahi-liikunta keskiviikkoisin ja kunnan liikuntatoimen venyttelyjumppa perjantaisin kokoontuivat
maaliskuulle kuten muukin toiminta. Venyttelijät jatkoivat sitkeästi syksyllä marraskuulle asti.

Hiiden opiston kankaankudonnan ryhmä kokoontui tiistaisin opettajan johdolla. Kun opetukseen tuli tauko,
kutojat kävivät yksittäin tekemässä töitään.
4H-kerho
Ala-aste-ikäisten lasten toiminta sai jatkua koronarajoitusten aikanakin. 4H-kerho kokoontuikin pisimpään
keväällä ja myös koko syyskauden.
Jumppasauna
Perjantaisin oli tarjolla jumppasauna ja sitä lämmitettiin tilausten mukaan.

TAPAHTUMIA
Vuoden ensimmäiset joululaulut laulettiin monitoimitalossa perinteisesti loppiaisena. Kanttori Elina
Pikkuhookanan johdolla laulamiseen osallistui 35 kyläläistä.
Maaliskuun puolivälissä koronapandemia keskeytti kaiken ryhmätoiminnan ja hiljaiseloa jatkui alkusyksyn
lyhyen viikkotoiminnan jälkeen vuoden loppuun.

Kekri
Kekritapahtuma järjestettiin lokakuun alussa varotoimet huomioiden pihatapahtumana ja aikataulua
laajentaen. Vihanneskärrystä ja myyntiautoista sai ostaa syksyn satoa raaka-aineina tai valmiina tuotteina.
Ikkunamyyntinä oli tarjolla keittoa ja kahvia. Aurinkoinen syyssää loi hyvät puitteet ja tuttu tarjonta
houkutteli paljon ostajia paikalle.

Tiedotus
Selkiläinen-kylälehtinen jaettiin kaksi kertaa ja paikallislehdissä kerrottiin tapahtumista.
Facebookin Selki-ryhmä muodostui tärkeäksi kanavaksi, jossa kylän asioista kerrottiin ja kyseltiin. Nettisivu
www.selki.fi toimi myös tiedonvälittäjänä.

Selin kyläyhdistys ry
Selin kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin helmikuun toisena sunnuntaina monitoimitalolla. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Raimo Mustonen, sihteerinä Kari Vitikainen ja pöytäkirjantarkastajina Niina
Sahramaa ja Kimmo Jalli.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Haasto. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Minna Malin,
Nina Marttinen, Maarit Rautio, Kari Vitikainen ja Ingmar Wessberg valittiin uudelleen. Samoin valittiin
uudelleen varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.
Muut hallituksen jäsenet ovat Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Aki Martinkauppi, Sirpa Nyman ja
Tarmo Shemeikka ja varajäsenet Timo Peltoniemi ja Katija Sepponen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko Toppinen ja MarjaLeena Malin.
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Kimmo Jalli, rahastonhoitajaksi
Ingmar Wessberg ja sihteeriksi Kari Vitikainen,
Tiedottajaksi nimettiin Liisa Ali-Mattila, jäsensihteeri-kirjastonhoitajaksi Liisa Kernen, somevastaavaksi
Maarit Rautio, Selkiläinen-kylätiedotteen taittajiksi Arja Parttimaa ja Minna Malin.
Talovastaavina toimivat Tapani Haasto, Ingmar Wessberg, Tarmo Shemeikka ja Timo Kernen.
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